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ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน 
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
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LH EQUITY CHINA OPPORTUNITY RMF FUND 

(LHCHINARMF ) 
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ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
ชื่อโครงการ  (ภาษาอังกฤษ) : LH EQUITY CHINA OPPORTUNITY FUND 
ชื่อย่อ : LHCHINARMF 
อายุโครงการ : ไม่กำหนด 
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดต้ังและจัดการกองทุนรวม : วันท่ี 4 ธันวาคม 2563 
วันที่เสนอขายคร้ังแรก (IPO) : ระหว่างวันท่ี 18 – 25 พฤษภาคม 2564 
 
 

Q:  ประเภทของกองทุน 

A:   กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน มีลักษณะพิเศษเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศ
เพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) และเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และกองทุนรวม
ที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) 

Q:   นโยบายการลงทุน 

A:   ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน UBS (Lux) Equity Fund – China 
Opportunity (USD) class I-A1-acc (“กองทุนหลัก”) มีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของสินทรัพย์ทั้งหมด ในหุ้น
และมุ่งเน้นหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิลำเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีน ซึ่ง
กองทุนหลักได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และอยู่ภายใต้ UCITS บริหารและจัดการโดย 
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.  

กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) และ ป้องกนัความเสี่ยง (Hedging)  

ส่วนที่เหลือกองทุนจะพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ 
ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึง หลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
หรือให้ความเห็นชอบ 

กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 
portfolio management) และ/หรือ เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate 
Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 
เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินและการคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มของค่าเงิน ในกรณีที่
คาดการณ์ว่าค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู ้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก แต่หากในกรณีที่ค่าเงิน
ดอลล่าร์สหรัฐ (USD) มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออาจลงทุนในสัดส่วนน้อย อย่างไรก็ตามหากผู้จัดการกองทุน
พิจารณาว่าการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือทำให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ นอกจากนี้การทำ
ธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีต้นทุนซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพ่ิมขึ้น 

ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการ 

ประเภทและนโยบายการลงทุน  
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นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ที่มี
อันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงอาจ
ทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และ/หรือ ธุรกรรมประเภทการ
ให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/
หรือ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ 

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื ่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที่กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนปลายทาง โดย
การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) และ
กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกันอีก (cascade investment) 

 
 

 

Q:  กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่?  
อย่างไร?  

A:  กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

Q:  กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่าใด  

A:  จำนวนเงินทุนโครงการนี้เท่ากับ 100 ล้านบาท  และในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิขายหน่วยลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนโครงการ และหากบริษัทจัดการขายหน่วย
ลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุน
ของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดำเนินการจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไมต่้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า 

Q: กองทนุนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนี้เป็น ระยะเวลาเท่าใด 

A:  -  ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนีท้ั่วไป 

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ เนื่องจากกองทุนนี้จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
ด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

- ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ และเนื่องจากเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพผู้
ลงทุนจึงควรลงทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีเต็ม จนครบอายุ 55 ปีบริบูรณ์ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

 ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะไม่ได้รับผลประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และ
จะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยได้รับภายในกำหนดเวลา และจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร (ถ้ามี) 

Q: ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

A:  1) การเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุน หรือผลการดำเนินงานของกองทุนหลักท่ีกองทุนลงทุน 
     2) อัตราแลกเปลี่ยน 
     3) ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ของประเทศท่ีกองทุนหลักไปลงทุน 
 

ลักษณะท่ีสำคัญของกองทุนรวม  



กองทุนเปิด แอล เอช อิควิต้ี ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ      3 

 

Q:  กองทุนรวมต่างประเทศนั้นมีนโยบายการลงทุน ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ และผลการดำเนินงานอย่างไร 

A: สรุปสาระสำคัญของกองทุนหลัก 

ช่ือกองทุน กองทุน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) จดทะเบียน
จัดตั้งในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และอยู่ภายใต้ UCITS บริหาร
และจัดการโดย UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 

นโยบายการลงทุน กองทุน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) มีการลงทุน
อย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน ในตราสารทุนของบริษัทท่ีมีภูมิลำเนา 
หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีน 

บริษัทจัดการ (Management Company) UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 
ผู้จัดการกองทุน (Asset Manager) UBS Asset Management (Hong Kong) Limited. 
ผู้ดูแลผลประโยชน์/ ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน UBS Europe SE, Luxembourg Branch 

สกุลเงิน ดอลล่าร์สหรัฐฯ (US Dollar) 

วันท่ีจัดตั้งกองทุน 15 พฤศจิกายน 2539 

วันท่ีจัดตั้งชนิดหน่วยลงทุน 29 มกราคม 2557 

วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ 

อายุกองทุน ไม่กำหนด 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มี 

Management fee ร้อยละ 0.96 ต่อปี 

Ongoing charges ร้อยละ 1.22 ต่อปี 

ISIN Codes LU1017642064 

แหล่งข้อมูลกองทุนหลัก www.ubs.com/funds. 

หมายเหตุ :  
1. ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจาก

การที่กองทุนนาเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดาเนินการให้เงิน
จานวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน  

2. อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุน
หลักได้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบตามที่ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) 

ตลาดเกิดใหม่นั้นเป็นตลาดที่อยู่ในช่วงเริ่มแรกของการพัฒนา และมคีวามเสีย่งในการถูกเวนคืนและการบังคับโอนกลับมา
เป็นของรัฐรวมถึงความเสี่ยงด้านสงัคม การเมือง และเศรษฐกิจมากกว่าตลาดที่พัฒนาแล้ว 
 

1. หลักทรัพย์ปลอมแปลง – เนื่องจากการควบคุมดูแลที่ไม่เพียงพอ จึงมีความเป็นไปได้ที่หลักทรัพย์ที่กองทุนหลักซื้อนั้น
อาจจะเป็นหลักทรัพย์ปลอมแปลงได้ ดังนัน้ จึงอาจมีผลขาดทุนได ้

2. การขาดสภาพคล่อง – การซื้อขายหลักทรัพย์อาจจะมตี้นทุนท่ีสูงกว่า ใช้เวลามากกว่า และโดยทั่วไปยากกว่าตลาดที่ 
พัฒนาแล้ว ปัญหาเรื่องสภาพคล่องอาจทำให้ราคาหลักทรัพย์ผันผวนมากขึ้น ตลาดเกิดใหม่หลายแห่งมีขนาดเล็ก 
ปริมาณการซื้อขายน้อย และมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องต่ำและราคาผนัผวนสูง 

3. ความผันผวน – การลงทุนในตลาดเกิดใหม่อาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่าตลาดที่พัฒนาแล้ว 
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4. ความผันผวนของค่าเงิน – เมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินของกองทุนหลัก สกุลเงินของประเทศท่ีกองทุนหลักลงทุน 
อาจจะมีความผันผวนหลังจากท่ีได้ลงทุนไปแล้ว ความผันผวนดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยต่อรายได้ของ 
กองทุนหลัก และเป็นไปไม่ไดเ้ลยที่จะสามารถใช้เทคนิคการทำประกันความเสีย่งค่าเงิน (Hedging) กับทุกสกุลเงิน 
ในตลาดเกิดใหม ่

5. ข้อจำกัดในการโอนเงินออกนอกประเทศ – มีความเป็นไปได้ว่าตลาดเกิดใหม่อาจจะมีการจำกดัหรือไม่อนุญาตให ้
โอนเงินออกนอกประเทศได้เป็นการช่ัวคราว ดังนั้นกองทุนหลักอาจได้รับผลกระทบจากการรับเงินค่าขายหลักทรัพยไ์ด้ 
เพื่อท่ีจะลดผลกระทบจากการขายคืนหน่วยลงทุน กองทุนหลักจะลงทุนในหลาย ๆ ตลาด 

6. ความเสีย่งจากการส่งมอบหลักทรพัย์และการดูแลสินทรัพย์ –ระบบการส่งมอบและการดูแลหลักทรัพย์ในตลาดเกิด
ใหม ่อาจจะไม่ได้รับการพัฒนาให้ดีพอเทียบเท่าตลาดที่พัฒนาแล้ว หน่วยงานควบคุมดูแลอาจไม่มีประสบการณ์และ 
มาตรฐานเทียบเท่ากับตลาดที่พัฒนาแล้ว ดังนั้น การส่งมอบหลักทรพัย์และการจ่ายเงินค่าหลักทรัพยอ์าจล่าช้า ทำให ้
มีผลกระทบต่อสภาพคล่องและตัวหลักทรัพย์เอง 

7. ข้อจำกัดในการซื้อขาย – ในบางกรณี ตลาดเกิดใหม่อาจจะมีข้อจำกดัในการซื้อหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติ
กองทุนหลักจึงอาจจะไมส่ามารถซือ้หลักทรัพย์บางตัวได้ เพราะตดิเรือ่งข้อจำกัดในการถือครองหุ้นโดยชาวต่างชาติซึ่ง
อาจจะถือครบจำนวนแล้ว นอกจากนี ้ผลจากการลงทุนของชาวต่างชาติในเรื่องของรายไดสุ้ทธิ เงินลงทุนเริ่มต้น และ
การกระจายผลประโยชน์อาจจะตดิข้อจำกัดหรือต้องไดร้ับอนุญาตจากทางการ ตลาดเกิดใหมย่ังอาจมขี้อจำกัดเรื่อง
การขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนตา่งชาติ หากกองทุนหลักได้รบัผลกระทบจากการขายหลักทรัพย์ในตลาดเกดิใหม่ 
เนื่องจากข้อจำกัดดังกล่าว ทางกองทุนหลักจะทำการขออนุญาตพิเศษต่อทางการของประเทศนั้น ๆ หรือทดแทน
ผลกระทบดังกล่าวด้วยการลงทุนในตลาดอื่น กองทุนหลักจะลงทุนในตลาดทีม่ีข้อจำกัดที่สามารถยอมรับได้ แต่ไม่
สามารถรับรองได้ว่าข้อจำกัดดังกล่าวจะเพิม่มากข้ึนอีกหรือไม่ในอนาคต 

8. การจัดทำบญัชี – การจัดทำบัญชี การสอบบัญชี และมาตรฐาน วิธีจดัทำ วิธีปฎิบัติ และการเปิดเผยขอ้มูลในการ
รายงานทางบัญชีของบริษัทในตลาดเกิดใหม่นั้น แตกต่างจากตลาดเกิดใหม่ในแง่ของข้อกำหนดของข้อมูล คุณภาพ 
และกำหนดเวลาในการให้ข้อมูลตอ่ผู้ลงทุน ดังนั้น อาจจะเป็นการยากท่ีจะประเมินผลการลงทุนได้อยา่งถูกต้อง 
 

ความเสีย่งท่ีกล่าวถึงด้านบน เฉพาะเจาะจงหมายถึงการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน (PRC) 

Q:  ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนต่างประเทศนั้นเป็นอย่างไร 
A:  ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) 

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2564 
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Q: กองทุนนี้มีผู้ประกันเงินทุนหรือมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 

A:  กองทุนนี้ไม่มีผู้ประกันเงินทุนและไม่คุ้มครองเงินต้น  

Q: กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร  

A:  ประมาณ 1 ปีนับจากวันท่ีจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม  

 
 
 
 
Q: กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร  

A:  :  1) วิธีการขายหน่วยลงทุน 
✓ มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ ดังนี้  

• มูลค่าขั้นตำ่ของการสั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท 
• มูลค่าขั้นตำ่ของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 100.00 บาท 

✓ การสั่งซื้อหน่วยลงทุนระหว่างการเสนอขายครั้งแรก (IPO) : ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ในเวลาตั้งแต่ เวลา 8.30 – 15.30 น. โดยวันสุดท้าย
ของการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอนเท่านั้นภายในเวลา 15.30 น. 

✓ การสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (หลัง IPO) : ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อได้ที่บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก  บริษัทจัดการ ทุกวันทำการขายหน่วยลงทุน  
(วันทำการที่บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน) เวลา 8.30 – 14.00 น.   

✓ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนท่ีสั่งซื้อ โดยชำระเป็น เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่น
ใดท่ีบริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันท่ีตามวันท่ีที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บลจ. แลนด์ 
แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อลงบนด้านหลังของ
เช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน 

      2) วิธีรับซ้ือคืน  

✓ มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน : ไม่กำหนด  

✓ จำนวนเงินคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ / จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด 

✓ กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ได้ตั้งแต่เวลา 8.30 - 14.00 น. 

ข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน 
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลง วัน เวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ 
สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 

Q: กรณีใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

A:  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื ้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อ
ดังกล่าว มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

Q: กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร 

A: (1) การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้ 

(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ 
โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

(ก)  มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล 

(ข)  มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม 

 (2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคา 

(2) การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไว้แล้ว  

บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้ 

(1)  ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ 

(2)  บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้  

โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 1 วันทำการ  เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลา
ดังกล่าวจากสำนักงาน 

(ก)  มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 

(ข)  ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 

(ค)  มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิ ดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ 
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(ก)  ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม 

(ข)  มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค)  มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี ้

(ก)  บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังนี ้

1.  การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี ่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

2.  การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

3.  การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย 

(ข)  บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้
ในสาระสำคัญ 

(5) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการ
ของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการคา้หลักทรพัย์ และการ
จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไมเ่กิน 
3 วันทำการ 

(6) อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม 

(3) การหยุดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน 

     เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัท
จัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการช่ัวคราวตามระยะเวลา
ที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก .ล.ต. 
ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้ 

Q: วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 

A:  การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch in) : ได้ทุกวันทำการ ตามเงื่อนไขการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตาม วิธีการ วันเวลา และ
ราคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน 

โดยเป็นการสับเปลี่ยนจากหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื ่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (“กองทุนต้นทาง”)  
มาเข้ากองทุนนี้ (“กองทุนปลายทาง”) ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิด ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่
ระบุไว้ในโครงการจัดการของทั้งกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out) : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ไปยัง
กองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และนำส่งหลักฐานการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  กระทำได้ทุกวันทำการขายหน่วยลงทุน หรือวัน
ทำการที่บริษัทจัดการเปิดให้ผู้ถือหน่ยลงทุนส่งสั่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 14.00 น.  
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 ในกรณีที่วันทำการสับเปลี่ยนตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใด
ที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดทำการซื้อขาย แม้อาจเป็นวันที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันทำการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถดัไป 

 ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

Q: กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร 

A: หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่สามารถโอนได้ 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ได้จากช่องทางใด 

A:  ผู ้ถือหน่วยสามารถตรวจสอบได้ ในเว็บไซต์ (Website) ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th หรือที ่บริษัทจัดการ  
ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484  

 

 
 

Q:   กองทุนนี้มีการออก และส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร  

A:   นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี” ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหรือ
ขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันที่ปิดการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 7 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน ในช่วงการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก อนึ่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จะจัดส่งโดย
ทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้มอบให้แล้วแต่กรณี 

ทั้งนี้ สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึกรายการสั่ งซื้อ
หน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุน เป็น “สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund book)” หรือรูปแบบอ่ืนใดที่สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบได้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ณ ที่ทำการทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

Q:   ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร 

A:   กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้
ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่ 

Q:   ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถตรวจสอบแนวทาง และการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวม
เพ่ิมเติมได้ที่ใด  

A:   ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ (website) ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th 

 

  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.lhfund.co.th/
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Q:   ผู้ถือหน่วยสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางใด และกองทุนมีนโยบายระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
หรือไม่ อย่างไร 

A:   ผู้ถือหน่วยสามารถร้องเรียนได้ที่  
- บริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484  
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทรศัพท์ 1207  
- ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-128-2331-6 

การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

บริษัทจัดการมีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ  ในกรณีที่บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมนี้  และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ผู้ถือหน่วยของกองทุนสามารถ
นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  

 
 

  
 

Q: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 

A:  ณ วันที่ 26 เมษายน 2564 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด มีจำนวนกองทุนภายใต้การบริหาร
จัดการของบริษัทท้ังหมด 53 กองทุน และมีมูลค่าสินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 61,340,304,522.26 บาท 

 
รายชื่อกรรมการ 
1. นายรัตน์ พานิชพันธ์    ประธานกรรมการ 
2. นายอดุลย์ วินัยแพทย์    กรรมการ 
3. นางสุวรรณา พุทธประสาท    กรรมการ 
4. นางศศิธร พงศธร     กรรมการ 
5. นางสาวจุฑามาศ สมบุณยะวิโรจน์   กรรมการ 
6. นางระวีวรรณ วัธนานุกิจ    กรรมการ 
7. นางจันทนา กาญจนาคม    กรรมการ 
8. นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์    กรรมการ 
9. นายหลาย กวง-ฮัว    กรรมการ 
10. นางดวงมน จึงเสถียรทรัพย์   กรรมการ 
 
รายชื่อผู้บริหาร 
1. นายมนรัฐ ผดุงสิทธ์ิ    กรรมการผู้อำนวยการ 
2. นายพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์    สายการลงทุน 
3. นายอนุวัฒน์ อ่ิมแสงรัตน์    สายการตลาด 
4. นางสาวนรี พฤกษยาภัย    สายการลงทุน 
5. นางสาวศศิวีณ์ กฤษณะสมิต   สายปฎิบัติการกองทุน 
6. นางสาวนิศานาถ วงศวสิฐ    สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. นางสาวภาวนุช เอี่ยมนวชาต   สายกำกับ ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
8. นายวรนนท์ อัศวกิตติเมธิน    สายธุรกิจกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ 
 
 
 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม 
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Q: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 
A: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 
1. นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ ประธานกรรมการ  
2. นายพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์  กรรมการ  
3. นางสาวนรี พฤกษยาภัย  กรรมการ  
4. นายสมิทธ์  ศักดิ์กำจร กรรมการ  
5. นายอานุภาพ  โฉมศรี กรรมการ  
6. นางสาวนันทพร  วัฒนถาวร กรรมการ  
7. นายพงศ์เทพ สมประสงค์ กรรมการ  
8. นายพีรวชิญ ์ ลิ้มเดชาพันธ ์  กรรมการ  

 
Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

รวมท้ังหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว 
A: รายชื่อผู้จัดการกองทุน 

ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 

คุณมนรัฐ  ผดงุสทิธิ ์ -ปรญิญาโท MBA, SASIN 

Graduate institute 

-ปรญิญาตรี บญัชบีัณฑิต , 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

-ประกาศนียบตัรสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบรษิัทไทย DCP 

รุ่น 154/2554 

-TEPCOT รุ่นที่ 6 

-หลักสตูรผู้บรหิารระดับสงูสถาบนั

วิทยากรตลาดทุน (วตท.รุ่น 22) 

-หลักสตูร Corporate Governance 

For Capital Market Intermediaries 

(CGI) 14/2016 : IOD 

-หลักสตูรผู้บรหิารระดับสงูด้าน

วิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 14 

-ผ่าน CFA ระดับ II  

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด  

-บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต 

 

-บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)  

 

-ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแหง่

ประเทศไทย (AFET)  

-บลจ.วรรณ จำกัด  

 

-บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) 

-บรรษัทตลาดรองสินเชือ่ทีอ่ยู่อาศัย 

-กรรมการผู้อำนวยการ 

-รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย

การลงทุน  

-กรรมการบรหิารและประธาน

เจ้าหน้าทีล่งทุน  

-กรรมการ 

 

-กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร 

-ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

-กรรมการและกรรมการบรหิาร 

คุณพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์

  

-ปรญิญาโท MBA, SASIN 

Graduate institute 

-ปรญิญาตรี เกียรตินิยม อันดับ 2, 

เศรษฐศาสตร์  บัณฑิต, 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

-ผ่าน CFA ระดับ I 

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

 

-บลจ. ทหารไทย จำกัด 

 

 

 

-รองกรรมการผูอ้ำนวยการ สาย

การลงทุน (CIO) 

-รองกรรมการผู้จดัการ, ฝา่ย

จัดการลงทุน, (Deputy Managing 

Director, Investment 

Management Department) 
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ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 

-บลจ. ทหารไทย จำกัด 

 

 

 

 

 

-ธนาคารสแตนดารด์ ชาร์เตอร์ 

ประเทศไทย 

 

-บลจ. ทหารไทย จำกัด   

-ผู้จัดการกองทุนอาวุโส, 

ผู้อำนวยการฝ่าย Property Fund 

(Senior Fund Manager, 

Executive Vice President, 

Department Head - Property 

Fund Department) 

-ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝา่ยตราสาร

หนี้ (Associated Director, Debt 

Capital Market)  

-ผู้จัดการกองทุนตราสารหน้ี  

คุณนรี  พฤกษยาภัย -ปรญิญาโท สาขา International 

Business, Schiller International 

University 

-ปรญิญาตรี บริหารธุกิจ (การเงิน

และการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

-ผ่าน CFA ระดับ I 

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

 

-บลจ.ธนชาต จำกัด 

 

-บลจ.แอสเซทพลสั จำกัด 

 

-บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 

 

-บลจ.อเบอรด์ีน จำกัด 

-ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายการ

ลงทุน 

-ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่าย

กองทุนตา่งประเทศ 

-ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรา

สารหนี้และกองทุนตา่งประเทศ 

-ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรา

สารหนี ้

-ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายตรา

สารหนี ้

คุณสมิทธ์  ศักดิ์กำจร -ปรญิญาโท บรหิารธรุกิจ การเงนิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

-ปรญิญาตรี บริหารธุรกิจ การเงนิ 

มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 

-ปริญญาตรี วิทยาการจัดการบัญชี 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 

-ผ่าน CISA ระดับ I 

-บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

-บลจ. ฟิลลิป จำกัด 

-บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  

 

 

-บมจ. ไทยประกันชีวิต 

-ผู้จัดการกองทุน 

-ผู้จัดการกองทุน 

-เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝา่ยค้า

หลักทรัพย์ ธุรกิจจัดการกองทุน

ส่วนบุคคล 

-ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

คุณอานุภาพ  โฉมศร ี -ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร์การเงนิ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์  

-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เกียรตินิยม

อันดับ 1 

-ผ่าน CISA ระดับ II 

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

-บมจ.ธนาคารไทยพาณชิย ์

-ผู้จัดการกองทุน 

-ผู้จัดการฝา่ยบริหารความเสี่ยง 

-เศรษฐกร 
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ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 

คุณพงศ์เทพ สมประสงค์ -ปรญิญาโท 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขา

การเงิน 

-ปรญิญาตรี Middlesex University, 

สาขา Recording Arts 

-CFA Designation 

-FRM Designation 

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

-บลจ.ธนชาต จำกัด 

-บลจ.ธนชาต จำกัด 

-ธนาคารกรงุเทพ จำกัด 

-บล. แอพเพิล เวลธ์ จำกัด 

-ผู้จัดการกองทุน 

-ผู้จัดการกองทุน 

-ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน 

-เจ้าหน้าที่สินเชือ่รายใหญ่ (SAM) 

-ผู้แนะนำการลงทุน 

คุณนันทพร วัฒนถาวร -ปรญิญาโท การลงทุน University 

of Reading 

-ปรญิญาตรี ธรุกิจระหว่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

-ผ่าน CFA  

-ผ่าน CMT ระดับ I 

- บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

- บลจ. ธนชาต จำกัด 

- ผู้จัดการกองทุน 

- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน 

คุณพีรวิชญ์ ลิ้มเดชาพันธ ์ -ปรญิญาโท สาขา Financial 

Mathematics, University of Leeds 

-ปรญิญาตรี บริหารธุกิจ (การเงิน 

เอกการลงทุน) 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชญั 

-FRM 

-ผ่าน CFA ระดับ I 

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  

-บลจ.ทหารไทย 

-บลจ.แอสเซทพลสั 

-บลจ.ทหารไทย 

-ผู้จัดการกองทุนตราสารหน้ี 

-ผู้จัดการกองทุนตราสารหน้ี 

-ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง 

-ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารความ

เสี่ยง 

คุณสร สุรสิทธิ ์ -ปรญิญาตรี เศรษฐศาสตร,์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

-CFA 

-บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

-ธนาคารทิสโก้ 

-ผู้จัดการกองทุน 

-ผู้แนะนำการลงทุน 

คุณธนัย ลิขิตชัยกุล -ปรญิญาตรี เศรษฐศาสตร์ 

ธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) 

-CFA  

-ผ่าน Single license, Derivatives 

license 

-บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

-บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

-บล. เอเชียเวลท์ จำกัด 

-ผู้จัดการกองทุน 

-ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน 

-ผู้ช่วยนักวิเคราะห ์

   
Q:  รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 

A:  1) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของกองทุนนี้ ได้แก่ : 
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จำกดั (มหาชน) 
- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จำกัด (มหาชน) 
-  หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับแต่งตั้ง (ถ้ามี) 

 



กองทุนเปิด แอล เอช อิควิต้ี ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ      13 

 

2)  นายทะเบียนหน่วยลงทุน  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

3)  ผู้ดูแลผลประโยชน์*   
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  
(*นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย)  

 

  
 

Q:   ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้  

A:   ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิม่เตมิได้ทีส่ำนักงานของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ หรอื 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

 
 
 

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 
คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร หากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมทั้ง
ความสามารถในการทำกำไรของผู้ออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุน โดยการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน 
ผลการดำเนินงาน การบริหารงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และยังจะทำการติดตามข้อมูลข่าวสารของผู้ออกตราสารอยา่ง
ใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม 

 
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) 

คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด หรือไม่ครบตาม
จำนวนที่ได้สัญญาไว้ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะวิเคราะห์คุณภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร และ
ทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเป็นประจำสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ก็
จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ 

 
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร (Liquidity Risk) 

คือความเสี่ยงท่ีเกิดจากการไม่สามารถขายตราสารได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับประเภทลักษณะ
และนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ แนวทางการบริหารความ
เสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 
 
 
 

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติม 

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน 
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ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) 

เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วย
ลงทุน หรือหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะติดตามและทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทาง
เศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศท่ีลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือลดความเสี่ยงในส่วนนี้ 
 

ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) 

เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสารต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่า งประเทศที่เกี่ยวกับ
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการนำเงินลงทุนกลับเข้ามาในประเทศได้ ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถชำระเงินให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ตามจำนวนหรือเวลาที่กำหนด 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :   บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณข์องประเทศคู่คา้ที่บริษัทจัดการมีการลงทุนไว้อย่างใกลชิ้ด 
และสม่ำเสมอ เพ่ือลดความเสี่ยงดังกล่าว 

 
ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivative) เพ่ือป้องกันความเสี่ยง 

การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทำให้กองทุนเสียโอกาส
ในการได้รับผลตอบแทนที่เพิ ่มขึ ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงในทางตรงข้ามกับที่กองทุน
คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฎิบัติตามสัญญาดังกล่าว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์และจะ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคุ่สัญญาก่อนทำสญัญา รวมทั้งติดตามวิเคราะห์ความเสี่ยงในฐานการเงินของคู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง 

 
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น แนวโน้มของ
อัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณการซื้อขาย
หุ้นหรือตราสารหนี้ เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ราคาตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลา 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :  บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และวิจัยปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสาร
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจปรับเปลี่ยนสัดส่วนในการลงทุนในตราสารแต่ละประเภทให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์ในช่วงเวลาต่าง ๆ 
 

ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า 

คือความเสี่ยงท่ีเกิดจากวันหยุดทำการของประเทศท่ีกองทุนลงทุนหรือประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุด
ทำการของประเทศไทย ทำให้กองทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนล่าช้า 
และส่งผลกระทบต่อการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :  อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหนังสือ ช้ี
ชวน/รายละเอียดโครงการ 
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ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) 

เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงจากการ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับสกุลเงินบาท ซึ่งมีผลทำให้ตอบแทนท่ีได้รับมีความผันผวนตาม 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :   กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน (hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งอาจจะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความ
เสี่ยงดังกล่าว 

 

 

 
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จำกัดอัตราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  
2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 

 
ไม่จำกัดอัตราส่วน 

2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade  
แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามท่ีระบุในภาคผนวก 3 ส่วนท่ี 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 2.1  ไม่จำกัดอัตราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออก 
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 
4.1  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสิน ท้ังนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน  

ไม่เกิน 20% 
หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน

ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ 
credit rating แบบ national scale 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังน้ี 
5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ ่งทุน SN หรือศุกูก ที่ผู ้ออกจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 
ธพ. ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing        
5.2.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน 
และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น 
บุคคลดังน้ี 
5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  
5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  
5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ไม่เกินอัตราดังน้ี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 10% หรือ 
(2) น้ำหนักของตราสารท่ีลงทุน 

ใน benchmark + 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม  

งง 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
5.5  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน 
ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของregulated market 

 

 

 

 

6 

 

ทรัพย์สินดังน้ี 
6.1  ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้
ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาด ซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มี
การเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)  
6.2  ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษัทท่ีจัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ ซึ ่งหุ ้นของบริษัทดังกล่าวซื ้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับ ผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ ต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอน
หุ้นออกจากการซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.3  หุ้นท่ีอยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซ้ือขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังน้ี         

6.4.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือ
ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 
ต ่ า ง ป ร ะ เ ทศท ี ่ ไ ด ้ ร ั บ อ น ุ ญ า ต ใ ห ้ ป ร ะ ก อ บธ ุ ร ก ิ จ  ธพ .  
ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III  

6.4.2  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
6.4.3  เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี 

6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ 
ในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
6.4.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing 
6.4.3.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหน้ี ≤ 397 วัน 

นับแต่วันท่ีลงทุน และไม่ได้ มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 
6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น 
บุคคลดังน้ี 
6.4.3.3.1   บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
6.4.3.3.2   สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศ

ไทยเป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3  สถาบันการเงินต่างประเทศที ่มีลักษณะ

ทำนองเดียวกับบุคคล ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 
6.4.3.3.2        

6.4.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันท่ี
ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

6.5  DW ท่ีม ีissuer rating อยู่ในระดับ investment grade 

6.6  ธุรกรรมดังนี้ ท่ีคู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
6.6.1  reverse repo 

รวมกันไม่เกินอัตราดังน้ี แล้วแต่อัตราใด 
จะสูงกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ำหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุน 
     ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

6.6.2  OTC derivatives 

6.7  หน่วย infra หรือหน่วย property ท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังน้ี 

6.7.1  จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซ้ือ
ขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET 
หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทำให้มีการเพิกถอน
หน่วยดังกล่าวออกจาก การซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)  

6.7.2   เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจาย การลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางท่ีสำนักงานกำหนด 

6.8  หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ใน ระหว่าง IPO เพื่อ
การจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนท่ัวไปของ 
SET หรือของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย 
private equity ที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที ่อาจทำให้มีการเพิก
ถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื ้อขายใน SET หรือในตลาดซื ้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ) 

6.9  หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 หรือข้อ 2.2 ที่จด
ทะเบียนซื ้อขายหรืออยู ่ในระหว่าง IPO เพื ่อการจดทะเบียนซื ้อขายใน
กระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซ้ือ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที ่อยู ่ ระหว่าง
ดำเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซ้ือ
ขายใน SET หรือในตลาด ซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื ้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และมีลักษณะตาม 6.7.1 

ไม่จำกัดอัตราส่วน 

8 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5% 
 

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการ
เข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว  
 

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี ้ แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 25% หรือ 
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน

benchmark + 10%  

* หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังน้ี ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit  
                      1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF  
                      2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตามกฎหมาย
ไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 
หรือคู่สัญญา ดังน้ี 
1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ี MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse 
repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี 
เว้นแต่เป็น MF ท่ีมีอายุโครงการ < 1 ปี  
ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ท่ีอายุกองทุน  
คงเหลือ ≤ 6 เดือน  ท้ังนี้ เฉพาะ MF ท่ีมี
อายุโครงการ ≥ 1 ปี  

 

2 

  

ทรัพย์สินดังน้ี 

2.1  B/E หรือ P/N ท่ีมีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดำเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมี
เงื่อนไขให ้MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้  

2.2  SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการ
ขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่) 

2.3  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  

2.4  total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนน้ี 

รวมกันไม่เกิน 25% 

 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending   ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุน
สำหรับ MF ทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)  แต่ไม่รวมถึงตราสารหน้ี ตราสารกึ่ง
หน้ีกึ่งทุน SN ศุกูก หรือตราสาร Basel III ท่ีมลีักษณะครบถ้วนดังน้ี 

5.1  มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนที่ 1.1 :  อัตราส่วนการ
ลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้
ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single entity limit) 

5.2  มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือ 
ไม่มี credit rating 

รวมกันไม่เกิน 15% 

 

6 derivatives ดังน้ี 

6.1  การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง 
(hedging) 

 

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ 

 

6.2  การเข้าทำธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง         

(non-hedging) 

 

global exposure limit 

6.2.1  กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน 

จำก ัด net exposure ท ี ่ เก ิดจากการ
ลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 
100% ของ NAV 

 6.2.2  กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้อน 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
จำก ัด net exposure ท ี ่ เก ิดจากการ
ลงทุนใน derivatives โดยมูลค่าความ
เสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของ 
MF ต้องเป็นดังนี ้
(1)  absolute VaR < 20% ของ NAV  
(2)  relative VaR < 2 เท่า ของ VaR 
ของ benchmark 
หมายเหต ุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน”   
หมายความว่า  การลงทุนในสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้าท่ีมีกลยุทธ์แบบซับซ้อน 
(complex strategic investment) 
หรือการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ี
มีความซับซ้อน (exotic derivatives) 

** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit 
 

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหน่ึง ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้น

ของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทน้ัน 
2 ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนตราสาร 

Basel III และศุกูกของผู้ออกรายใดรายหน่ึง 
(ไม่รวมถึงตราสารหน้ีภาครัฐไทยหรือตราสาร
หน้ีภาครัฐต่างประเทศ) 
 

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability)*
ของผู้ออกตราสารรายน้ัน ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู ้ออกตราสารมีหนี้สินทาง
การเงินที ่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่
ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหน้ีสินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วย
ก็ได้โดยข้อมูลหนี ้สินทางการเงินนั ้นจะต้องเป็นข้อมูลที ่มีการ
เผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทาง
การเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ล่าสุด** ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารตามข้อน้ีของผู้ออกรายน้ันเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีท่ี
ผู ้ออกตราสารได้มีการยื ่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออก
ใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade 
หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื ่อกองทุนภายใต้ การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีท่ีผู้ออก
ตราสารได้มีการยื ่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้  
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
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7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคล

ตาม 1. – 9.) 
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ท้ังหมดของ MF หรือ 

   กองทุน CIS ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยน้ัน   
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังน้ี 
(1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงาน            
(1.1)  มีขนาดเล็ก 
(1.2)  จัดต้ังขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(1.3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง  
(2)  การลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อื่นท่ี บลจ. เดียวกันเป็น

ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ 
4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออก

หน่วยน้ัน เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
(1)  มีขนาดเล็ก  
(2)  จัดต้ังขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property 
ที ่ออกหน่วยนั ้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที ่มีลักษณะ
ครบถ้วนดังน้ี โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
(1)  มีขนาดเล็ก  
(2)  จัดต้ังขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

6 หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทั้งหมดของกองทุน 
private equity  

ท้ังนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการ
ลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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1. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหนว่ยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 
1.1  ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end-fee) ไม่เกินร้อยละ 2.50  

(โดยอาจเรียกเก็บจากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรือแตล่ะรายไม่
เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบรษิัทจัดการ) 

1.2  ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) ไม่เกินร้อยละ 2.50  
(โดยอาจเรียกเก็บจากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรือแตล่ะรายไม่

เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบรษิัทจัดการ) 
1.3  ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching fee) 
      - ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า 
      - ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก 

 
ไม่เกินร้อยละ 2.50 
ไม่เกินร้อยละ 2.50 

(บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมี
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด 

ทั้งนี้ อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแตล่ะกลุม่หรือแต่ละรายไม่
เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบรษิัทจัดการ) 

1.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน  อัตราตามที่นายทะเบยีนกำหนด 

หมายเหต:ุ   1)  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
2)   กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนตามอัตราท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

  3)   ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 

**เงื่อนไขค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออกไปบริษัทจัดการอื่น** 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีทำรายการ** ต่ำกว่า 50,000 บาท ไม่เรียกเก็บ 
(2)  มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีทำรายการ** มากกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาท เรียกเก็บในอัตรา 500 บาทต่อรายการ 

2.  ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการได้ ร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินทั้งหมด 
ของกองทุน 

2.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการ  (Management Fee) ไม่เกินร้อยละ 2.500 ต่อปี 

2.2 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) ไม่เกินร้อยละ 0.100 ต่อปี  

2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทุน (Registrar Fee) ไม่เกินร้อยละ 1.000 ต่อปี 

2.4 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 0.535 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ได้  

2.5 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ไม่เกินร้อยละ 1.400 ต่อปี 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 5.000 ต่อป ี

หมายเหตุ:  1)  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที ่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทำนองเดียวกันนี้  และ
ค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บจากกองทุนทั้งหมดข้างต้น  

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
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2)   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นโดยไม่ ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
จัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 
ทั้งนี้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

3)   ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.000 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม 

ทั้งนี้ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การจัดการ ค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมี
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การจัดการ ค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทาง
กำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิ่มเติมอีก เป็นต้น 

  



กองทุนเปิด แอล เอช อิควิต้ี ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ      23 

 

 
 
 
▪ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพ่ือบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์

หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อใหเ้กิด
ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lhfund.co.th 

▪ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการ และดำเนินการใด ๆ ตามที่บริษัท
จัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นต้นปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือข้อบังคับของรัฐต่างประเทศนั้น 

▪ ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นหลักประกัน 

▪ ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน มิฉะนั้นผู้ถือหน่วยลงทุนต้องคืนสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลาตามเงื่อนไขการลงทุน นอกจากน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระเงินเพิ่มและ
เบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร 

▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมทั้ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน 

▪ ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต 
หากผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น 

 

 

คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

 

http://www.lhfund.co.th/

